
Közönségközpontú színház

MALONYAY DEZSŐ

vonalú együttesek nélkül nehezen tudja majd betölteni. Ezért
felmerülhet az is, hogy a verseny érdekében nem lenne-e
kedvező egy, a budapesti társulatokhoz hasonló rangú együttes
megteremtésével valamelyik vidéki várost második színházi
centrummá képezni.)

Milyen legyen a színházak programja?

i. Milyen legyen ennek a majd kéttucatnyi fővárosi
színháznak a programja? Hiszen a program több, mint néhány
„játszható színvonalú" darab. Egy gondolat, elv, a világról
alkotott álláspont megtestesítése, amelyet ki-ki művészi al-
kata, stíluseszménye, színházi ideálja szerint más és más úton
formál előadásokká.

2. Lesz társulat, amely az évezredes drámairodalom re-
mekeinek, a nemzeti drámairodalom múltjának és a kortárs
dráma legjobbjainak programba fűzésével a Nemzeti Színház
hagyományos és az idők változásaival is lépést tartó
programját kell hogy válassza;

lesz színház, amelyik a drámai kincsek megismertetésének
lépcsősorán fokozatosan indítva el nagyszámú közönségét a
népszínházi koncepciót választja;

lesz, amelyik korának kérdéseire filozofikus erővel keresve a
válaszokat, egy szellemileg érzékenyebb közönségrétegért
versenyezve az intellektusnak szóló kamarajátékok útján indul
tovább;

lesz, amelyik a viharzó világ hullámaival a költői színház
érzelemért-humanizmusért perelő szenvedélyét állítja szembe ;

lesz, amelyik Marx mondását választja mottóként, to-
vábbfejleszti és azt mutatja meg, a szatíra, a vidámság
erejével, hogyan búcsúzik az emberiség nevetve múltjától, ho-
gyan néz szembe kora tévedéseivel; de választhatja
programként a színház az alig ismert értékeit szinte még
felfedezetlenül őrző XVIII., XIX. századi magyar játékkincs
színrevitelét, rögtön hozzá is kapcsolva a mai magyar drámát,
így bizonyítva a hazai drámairodalom "jogfolytonosságát";

választhatja „Az év darabjainak", a világ bármely részéből
való legfrissebb értékek műsorra tűzésével a kor ke-
resztmetszetének megrajzolását;

választhatja egy-egy magyar szerző bevezetését oly módon,
hogy a nyilvánvaló tehetség esetében nem riad vissza az
esetleges kudarctól sem, és négy-öt évadon át „hozva" valamit
a szerzőtől, végre helyet teremt számára;

lesz színház, amelyik lépést tartva a legfrissebb esemé-
nyekkel, a dokumentumjátékok, a szociográfiai oltású darabok
bemutatásának útját választja;

lesznek olyanok, amelyek a zenés műfajok legkülönbözőbb
változatait felhasználva a gondolatok és zenei kifeje-
zőeszközök egységével foglalják keretbe színházuk programját
...

Nem merítettük ki a lehetőségeket, csak jeleztük gaz-
dagságukat. Miféle utakat választanak az együttesek, ez attól
függ majd, hogy útjaikon kik vezetik végig őket. Ki álljon a
színház élén? Hogyan válhat a lehetőségekből program? A
színházteremtők mindig küzdelemben alakították ki társulatuk
eszményvilágát, hírét, stílusát. Színházuk úgy formálódott,
ahogy a középkor katedrálisai, amelyek a fenséges álmot
döbbenetesen fáradságos és részletező munkával valósították
meg.

Amikor az első aggodalmaskodó írás megjelent a színházról,
elmúlt évadjának nyugtalanító eredményeiről, majd amikor
egymás után jelentek meg a borúlátó figyelmeztetések,
amelyek már nem az elmúlt évadról szóltak, hanem annak valós
vagy vélt jelenségeiből levont megállapításokat tettek: engem
elsősorban nem a figyelmeztetések és a megállapítások
objektivitása foglalkoztatott. Inkább az, hogy vannak és hogy
ez mit jelent? Másodjára az, hogy itt-ott indulatos-szenvedélyes
hangvételük az egészséges elfogultság jele, mert legalább azzal
szemben elfogult, amit szeret. A színház is szenvedély, indulat
és egészséges elfogultság ötvözete. Az sem nagyon
foglalkoztatott, hogy az elvi és általános megállapításokat
megszemélyesítették, behelyettesítették, hiszen nem szokatlan a
színháznál, hogy mindenki azt hiszi, mindig róla van szó. Ez
hasznos dolog.

Ami mégis nyugtalanított, az a vitathatatlan problémák
megközelítésének a módja. Elsősorban az, hogy egy színházi
szezonból még nem lehet a magyar színházi közélet jelenségeit
összegezni, másodsorban meg az, hogy a bizonyítás nem egy
írásban arra tört, hogy válságjelenségeket fedjen fel. Mások azt
bizonyították, hogy még válság sincsen, hiszen a válság
dinamikus állapot, mi pedig besüppedtünk az eddigi
eredmények bámulatának kátyújába. Nem a színház van
válságban, hanem a színházat körülvevő világ vett fel új,
gyorsan változó mozgásformát, amelyhez ugyanolyan gyorsan
nem tud igazodni. Es ennek valóban van - nem egy szezont
jellemző - tartalmi és szervezeti oka.

A gyorsan változó világ gondjait nem lehet a színházon
számon kérni, még a megoldást sem. Azt már igen, hogy
törődjék vele, mutassa be, de azt már megint nem, hogy
spontaneitása és naprakészsége olyan hirtelen legyen, mint
maguk az események. Ez nem is lenne színház, ez egyszerű
értesítés, közvetítés vagy információ.

Közéleti színház, politikus színház, mind-mind valóságos
igény, és azt jelenti, hogy a színház érdeklődésének erőterében
az legyen, ami van. Jóformán valamennyien elpanaszolták azt,
hogy újat és jobbat tenni ma már nem lehet az adott szervezeti
formában, és meg kell változtatni a színházak belső
hierarchiáját, ez a dolgok megoldása.

Nem a színház belső viszonyiról kell beszélni elsősorban.
Most és ma arról, hogy közéleti feladatainak hogyan tud eleget
tenni, és arról, hogy nem a belső szervezeti formája, hanem
külső kapcsolati viszonyai, működési rendszere alkalmas-e
arra, hogy a közélet gondjait időben megjelenítse, és úgy és ott,
ahogy azt tőle elvárják. A közönség-központú színházra
gondolok. Ismétlésnek tűnik e gondolat, tehát elkülöníteném
eddigi tartalmától. Eddig, ha közönségről szóltak, így vagy úgy
végül is mindig a fizető nézőről beszéltek. Előbb-utóbb, ha
bármilyen kultúrpolitikai köntösbe is öltöztették a
mondanivalót - közönségszervezésről beszéltek.

Milyen a néző és a színház kapcsolata?

A közönségközpontú színházban a néző megfelelő előké-
szítés, felkészítés után részese a játéknak, nemcsak a játék
egyszerű pszichológiai hatása miatt, hanem mint az eredmény
társa és munkása is. Ehhez valóban újfajta külső kapcsolati
viszonyok kellenek, és elsősorban a közönséggel. Igy már
szélesebben vetődik fel a gondolat, hogy ott és olyan színházat
játszunk-e, mint amilyent tőlünk elvárnak.



Kétségtelen, hogy csak szervezeti változtatásokkal nem lehet
megoldani gondjainkat, és az is kétségtelen, hogy az öncélú
szervezgetés levegőben lógó üres váz marad. Valóban nem
lehet leegyszerűsíteni a megoldásokat a szervezet kérdésévé. A
szervezet eszköz a célkitűzések megvalósításához. Új
célkitűzésünk az, hogy a közönségközpontú színház meg-
teremtéséhez társul hívjuk mindazokat, akik a színházi élmény
és értés befogadásának megteremtésén munkálkodnak, akik a
színházi előadások látáskultúráját előkészítik.

A színház a közönséget többnyire készen kapja. Rosszul
berögzött formákban eddig is felkereste a közönséget ilyen-
olyan kapcsolatokban - ankétok, találkozók -, amelyeknek
hatása és eredménye az egyszeri személyes élményen nem
jutott túl. Ma már olyan társas és intézményesített kapcsolati
viszonyokra lenne szükség, amelyek egybefogják mind-azokat,
akiknek a közönség színházra való előkészítése így vagy úgy
közvetett vagy közvetlen feladatuk. De kinek is lenne ez a
legfőbb dolga, ha nem magának a színháznak? Ezt az igényt, az
értő és a színházi munkában is társ nézőt megteremteni
magának a színháznak a legfőbb feladata, de erre egyedül
alkalmatlan, és ezért ehhez segítségül kell hívnia mindenkit.

Az előkészítés elsőrendű munkásai az iskola és a népmű-
velés. Ha voltak is és ha vannak is az iskolának és a nép-
művelésnek kapcsolatai a színházzal és a színház közönsé-
gével, egy új típusú és közönségközpontú színház megte-
remtése esetén ehhez új viszonylatokat kell kialakítani.

Sajnos nincsenek megbízható ismereteink arról, hogy kik
járnak színházba. Az „új közönség" megjelenését sok rep-
rezentatív felmérés bizonygatta idáig, de ha megvizsgáljuk az
adatokat szolgáltató helyet, személyeket stb., már nyugtalannak
kell lennünk. Kétségtelen, hogy bizonyos vonatkozásban
mások járnak színházba, de nem biztos, hogy ezek egyben új
nézők is, és ezzel többet kellene törődnünk. Van egy-két olyan
adat, amelyet mégis megbízhatóként kell kezelnünk, és az
eddig elmondottak és a még elmondandók szempontjából is
respektálnunk kell.

A Statisztikai Hivatal felmérését, adatait vizsgálva úgy
tűnik, hogy a „fehér foltok" nem földrajzi és területi hézagokat
jelentenek, hanem a már eddig is színházzal ellátott területeken
belül jelentkeznek. A felnőtt lakosságnak 65%p-a
Magyarországon évente egyszer sem lát színházat. Ennek belső
megoszlása Budapesten 49%, a községekben pedig 71%. 1968-
ban a megelőző évhez viszonyítva 700-zal csökkent a színházi
előadások száma, és ehhez képest a nézőszám csökkenése
mégis aránytalanul kevesebb.

Vagyis feltehetően a kevesebb színházi alkalommal nem
többen, hanem ugyanannyian, de részlegesen többször néztek
meg színházi előadásokat. Egy másik megközelítési mód talán
szemléletesebben mutatja azt, hogy miért kell a továbbiakban
az új nézők megnyeréséért munkálkodnunk. Budapesten 1000
lakosra 2,7 színházi előadás, illetve 1565 látogató esett, és ez a
viszonyszám Kaposvárott a legmagasabb, ahol 1000 lakosra
1677 látogató, illetve 4,2 előadás esik. A többi vidéki városban
ezek a számok alacsonyabbak.

Nem kívánkozik ugyan ide, de jó ismerni azt, hogy a felnőtt
lakosságnak 33%-a semmiféle színházi élménnyel nem
találkozik sem a televízióban, sem az amatőr műkedvelő
színjátszás révén. A színházi közvetítések tartama 1967-ben 97
óra, de 1958-ban 123 óra volt.

Így vagy úgy, de az az első feladat kínálkozik, hogy minden
kultúrpolitikai célkitűzés kialakítása és teljesítése mellett első
és legsürgősebb a színházi előadások nézőszámának növelése a

már említett értő, részt vevő nézők igényességével. Ez tartalmi
és szervezeti feladat is egyben. Tartalmi részéhez a közönség
művészetre nevelése, szín-házra nevelése és az ebben
együttműködők kapcsolati viszonyainak rendszere és
módszertana tartozik. Hogyan kell tehát a színházi kultúra
kiszélesítésében a színházművészet megértésére, szeretetére
való nevelésben együttműködniük az arra hivatottaknak?
Ennek a megteremtéséhez már a szándékon túl vannak
elképzeléseink.

Hálózati rendszer vidéken

Lényegesebb feladat egy olyan színházi hálózati rendszer
kialakítása, amely az eddig el nem ért közönséget a szín-házba
hozza. Ezek a gondok elsősorban vidéken szorítanak. A
tájszínházi rendszer egy adott időszaknak megfelelő helyes
elképzelés volt, de a ma már többszörösen meg-változott
helyzet mennyiségi és minőségi összetevői arra kényszerítenek,
hogy új formáit és rendszerét alakítsuk ki színházi hálózati
rendszerünknek.

Ehhez elsősorban a vidéki színházaink helyzetét vizsgáltuk
meg nemcsak önmagukon belül, hanem egymáshoz képest is. A
vizsgálat - ha nem is mindegyik színházra terjedt ki - olyan
általánosításokat engedett meg, amelyek valamennyi színházra
állnak. Az egyes témákat szoros össze-függésükben szemlélő
megállapítások végén az a kép alakult ki, hogy az általánosan is
érvényes konzekvenciákon túl van egy alapvető feladat, ez
pedig magának a struktúrának a felülvizsgálata és elsősorban a
külső struktúrákban.

Eddigi tapasztalataink alapján kétségtelen, hogy a helyes
alapelv - kevesebbet, de jobbat - megvalósításának a mód-szere
más, és más kell hogy legyen az egyes vidéki színházaknál. A
miskolci és egri színház összevonásának eredménye és
tapasztalata is ezt mutatja.

Az egyes színházakat körülvevő társadalmi és gazdasági
környezet területenként más-más fejlődő tendenciát mutat, az
urbanizáció folyamata, a lakosság összetétele nem, kor,
iskolázottság szerint más és más, a televízió és egyéb kom-
munikációs eszközök elterjedése, sűrítése és vonzása egyen-
lőtlen, de egyre jobban fejlődő, a különböző kulturális szol-
gáltatásokat nyújtó intézmények és vállalkozások kezdemé-
nyezése és szolgáltatása is nőttön nő.

Az új gazdasági mechanizmus bevezetése és hatása a szín-
házakat fenntartó tanácsokat és magukat a színházakat is arra
ösztönzi, hogy nagyobb önállóságukkal élve erőtelje-sebben
kezdeményezzék a megváltozott körülményekhez képest a
színházi tevékenység intenzitásának növelését.

A mind kedvezőbb körülmények miatt a közönség igénye
nemcsak nőtt, hanem erősen differenciálódott is. A színháznak
többet és többfélét kell tudnia és magasabb színvonalon. A
színházaknak ehhez az igényhez képest mind színházszerűbben
kell dolgozniuk, mely követelményből ma már parancsoló
szükségként emelkedik ki a megfelelő színházi miliő.

„Az előadás az előcsarnokban kezdődik" - olvashatjuk egy
vidéki nagy színházunk falán a már elfelejtett régi igazságot.

A minden oldalról növekvő igény elsősorban a külső
struktúra megváltozására utal, vagyis arra, hogy olyan hely-


